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المؤسسات األهلية في .(.061)إثر ارتفاع عدد ضحايا حصاره إلى "
 "اليرموك تطلق نداء استغاثة

 
 

 

  يقضون في سورية، األول جوعاً والثاني تحت التعذيب وآخرهم إثر ثالثة فلسطينيين
 .اشتباك

 أنقذوا فلسطينيي سورية" ناشطون فلسطينيون يطلقون حملة بعنوان." 

 حواجز الجيش النظامي تسمح بخروج خمس حاالت حرجة من اليرموك. 

 تاخمة انفجارات تهز أرجاء مخيم خان الشيح نتيجة الغارات الجوية على المناطق الم
 .له

  بعد منعها ألسبوع، حواجز األمن السوري تسمح بدخول الحطب والغاز إلى مخيم
 .حمص

  تحليق للطيران الحربي فوق بلدة المزيريب يخلق حالة من التوتر والغليان بين
 .سكانه

  اللجنة النسائية بلجنة فلسطينيي سورية في لبنان تقدم مساعدات إغاثية في منطقة
 .البقاع

 

 في مخيم اليرموك إثر نقص التغذية والرعاية الطبية قضى "محمد مصطفى"الالجئ 
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 ضحايا
إثر نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار المشدد الذي " محمد مصطفى"قضى الالجئ 

القيادة العامة على مخيم اليرموك منذ  –يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
 .ضحية( 061)يومًا، مما يرفع حصيلة ضحايا الحصار على مخيم اليرموك إلى  555

القيادة العامة، تقوم بمنع إدخال المواد  - نظامي والجبهة الشعبيةيذكر أن حواجز الجيش ال
الغذائية والطبية والمحروقات إلى المخيم، األمر الذي أدى إلى انتشار الجوع ونقص حاد في 

 .الخدمات الطبية داخله

 
 محمد مصطفى

 الفلسطينيقضاء الالجئ إلى ذلك وردت أنباء لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن 
من أبناء مخيم اليرموك تحت التعذيب في سجون النظام السوري، مما يرفع حصيلة " هشام عزام"

الضحايا من الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري إلى 
 .وذلك وفق االحصائيات التوثيقية لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية( 855)

القيادة العامة على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل  -نت الجبهة الشعبية فيما أعل
أحد عناصرها متأثرًا بجراح أصيب بها " نضال الداهوك"قضاء ( بوك –الفيس (االجتماعي 

هي أحد الفصائل الموالية للنظام السوري والتي ( العامة –القيادة )سابقًا، يذكر أن الجبهة الشعبية 
 .نبه منذ بدء األحداث في سوريةتقاتل إلى جا

 
 نضال الداهوك
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 آخر التطورات
المؤسسات العاملة على أرض مخيم اليرموك نداء استغاثة وصل إلى المجموعة و  أطلقت الهيئات

نسخة منه ناشدت فيه اإلنسانية جمعاء وحكومات الدول المتمدنة وهيئة األمم المتحدة ومجلس 
الدولية ومنظمة التحرير الفلسطينية والصليب األحمر والهالل األمن الدولي ووكالة الغوث 

األحمر والشرفاء األحرار من العالم اإلسالمي والعربي، إيقاف آلة الحرب المجنونة، مطالبينها أن 
 .تهب لنجدت المخيم

نفدت المواد " كما أشارت المؤسسات إلى الوضع المعيشي في المخيم حيث قالت في ندائها 
نقتات حشائش األرض لسد الرمق وفقدان المياه الصالحة للشرب أكرمنا هللا بماء الثلج الغذائية و 

وانعدام  ,نشربه بعد جمعه إضافة النقطاع التيار الكهربائي وانعدام المحروقات للتدفئة والطهي
يقاف توزيع المساعدات اإلنسانية بعد حجزها خارج المخيم..األدوية واللقاحات وحليب األطفال  .وا 

خيم علينا شبح الجوع هزلت األبدان وأجهضت النساء ومات األطفال والمسنين فانتشرت 
وتواجدنا في مخيمنا رمزًا وشاهدًا  ,الكرب شديد والجوع والعطش والبرد مهلكة ,األمراض الوبائية

 "على جرائم الصهيونية في نكبتنا الكارثية وتمسكًا بحق العودة إلى وطننا فلسطين
قيام تلك المؤسسات والهيئات بتنفيذ اعتصام أمام مركز دعم الشباب، احتجاجًا جاء ذلك خالل 

على استمرار الحصار المتواصل على المخيم منذ أكثر من عام ونصف ووقف إدخال 
 .المساعدات الغذائية إليه

 
 لهيئات والمؤسسات العاملة على أرض مخيم اليرموكوقفة ل

في السياق، أطلق عدد من الناشطين الفلسطينيين من أبناء المخيمات الفلسطينية السورية حملة 
، وذلك بهدف فتح ممر إنساني آمن تحت حماية ورعاية "أنقذوا فلسطينيي سورية" حملت عنوان 

المنظمات الدولية إلخراج كل من يرغب بذلك من فلسطينيي مخيم اليرموك ومخيم سبينة ومخيم 
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ينية ومخيم السيدة زينب المحاصرين إلى خارج مناطق الصراع والحروب، ليبدؤوا حياة الحس
 .مستقرة آمنة

القيادة العامة  –ومن جانب آخر سمحت حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
التي تحاصر مخيم اليرموك منذ أكثر من عام ونصف، بخروج خمس حاالت مرضية، وذلك 

 .هم في المشافي خارج المخيمالستكمال عالج
يذكر أن جميع مشافي المخيم قد توقفت عن العمل بسبب نقص المواد والكوادر الطبية باستثناء 

 .مشفى فلسطين الذي يقدم بعض الخدمات الطبية البسيطة لألهالي المحاصرين
النظامي تجدر اإلشارة أن مخيم اليرموك ما يزال يخضع للحصار الذي فرضه عليه الجيش 

يومًا على التوالي، كما يشتكي سكانه من ( 555)ومجموعات القيادة العامة على المخيم منذ 
يومًا على ( 085)يومًا، والماء لـ  (635)استمرار انقطاع التيار الكهربائي عنه منذ أكثر من 

 .الجئًا بسبب الحصار ونقص الرعاية الطبية( 061)التوالي، فيما ُسجل سقوط 
ال إلى ريف دمشق حيث سمعت أصوات انفجارات قوية هزت أرجاء مخيم خان الشيح وباالنتق

لالجئين، ما تسبب بحالة من الهلع بين سكانه خاصة منهم األطفال والنساء، تبين الحقًا أنه ناجم 
عن قصف الطيران الحربي المناطق المحيطة بالمخيم، إلى ذلك أفاد مراسلنا بأن سكان مخيم 

ون أوضاعًا إنسانية قاسية نتيجة شح المواد الغذائية وعدم توفر المحروقات فيه خان الشيح يعيش
مما اضطرهم للجوء إلى استخدام الحطب الذي يباع بأسعار مرتفعة، بينما لجئ عدد من 

 .العائالت التي تعاني من أوضاعًا اقتصادية مزرية إلى حرق بعض من مالبسهم وأثاث بيتهم
جز األمن السوري، يوم األربعاء، بدخول كميات من مادتي أما في حمص فقد سمحت حوا

الحطب، وغاز الطهي إلى مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين بحمص، وذلك بعد منعها 
يذكر أن أهالي المخيم يعانون من شح شديد في مواد التدفئة، مما , لدخولهما منذ حوالي األسبوع

صة مع المنخفض الجوي الذي تأثرت فيه المنطقة في فاقم من معاناتهم خالل األشهر األخيرة خا
 .األيام الماضية

إلى ذلك يشتكي األهالي من التشديد األمني للحواجز التي تسيطر على الطريق المؤدية إلى 
مخيمهم، مما دفع العديد من شبان المخيم ممن هم في سن الخدمة اإللزامية إلى مغادرته تجاه 

ل األوروبي، وذلك خوفًا من إجبارهم على الخدمة العسكرية في جيش تركيا ومنها إلى بلدان الشما
 .التحرير الفلسطيني

وعلى صعيد آخر شهدت بلدة المزيريب في محافظة درعا التي يقطنها نحو ثمانية آالف 
وخمسمائة الجئًا فلسطينيًا تحليقًا للطيران الحربي، ترافق ذلك مع سماع أصوات اشتباكات قوية 
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في أرجاء البلدة مما خلق حالة من التوتر والغليان بين سكانه وذلك خوفًا من تكرار تردد صداها 
عمليات القصف بالبراميل المتفجرة التي طالت التجمع سابقًا والتي أدت إلى سقوط عدد من 
الضحايا بين المدنيين، حيث طال القصف منذ عدة شهور محيط مدرسة لألطفال، وأسفر 

 .بين المدنيين معظمهم من األطفالالقصف عن وقوع إصابات 
أما في لبنان فقد قامت اللجنة النسائية بلجنة فلسطينيي سورية في لبنان بزيارة ميدانية شملت 
بعض المخيمات والتجمعات التي يقطنها فلسطينيو سورية في منطقة البقاع اللبناني، وذلك بهدف 

د العون والمساعدة لهم خاصة في ظل ما تفقد أحوالهم وأوضاعهم اإلنسانية والمعيشية وتقديم ي
 .تشهده البالد من منخفض جوي وعواصف ثلجية أرخت بظاللها الثقيلة عليهم

حيث وزعت اللجنة النسائية مادة المازوت والمدافئ والحرامات الشتوية واألحذية وفوط األطفال 
حد أعضاء اللجنة أ-على عدد من العائالت المتضررة من العاصفة الثلجية، كما قامت طبيبة 

 .بمعاينة وفحص عدد من المرضى في تلك التجمعات والمخيمات -النسائية 

 
 اللجنة النسائية بلجنة فلسطينيي سورية في لبنان

 5102يناير  –كانون الثاني  01احصائيات وأرقام حتى 
  سنوات الجئًا فلسطينيا سوريًا وصولوا إلى أوروبا خالل األربع ( 53922)ما ال يقل عن

 .األخيرة
  (2600)  ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها بينهم

الجئًا قضوا إثر قنصهم ( 563)و ،الجئًا قضوا تحت التعذيب( 586)امرأة، و( 023)
 .الجئًا قضوا بسبب القصف( 982)الجئًا أعدموا ميدانيًا، ( 81)و

 الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار : مخيم اليرموك
( 058)يومًا، والماء لـ  (628)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 228)لليوم 

 .ضحية( 061)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
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  (80)  (14348)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى بلدان الجوار منهم 
لغاية " األونروا"في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات وكالة ( 15111)الجئًا في األردن و

 .8102نوفمبر 
 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية

 .يوم على التوالي( 161)
 نازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى م: مخيم السبينة

 .أيام على التوالي( 159)
 أيام بعد سيطرة مجموعات ( 620)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات

 .المعارضة عليه
 من مبانيه( %31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 532)حوالي : مخيم درعا. 
  الوضع هادئ نسبيًا  :حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في

 .مع ستمرار األزمات االقتصادية فيها
 استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة  :مخيم خان الشيح

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


